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FUNCTIES VAN DE COMMISSIELEDEN
De leden van de commissieleden hebben 3 rollen:
1: Lid van de commissie
2: Reviewer van de abstracts
3: Chair van diverse sessies
1: Als lid van de commissie
Bijwonen vergaderingen
Voor een efficiënte en snelle voorbereiding van het congresprogramma is het wenselijk dat leden van de commissie 70% van de
telefonische vergaderingen bijwonen, en minstens één van de twee fysieke vergaderingen.
Samenstellen en vormgeven voorlopig programma
Tijdens de vergaderingen (met uitzondering van de abstractvergadering) brengen de commissieleden brengen programmasuggesties
in, rekening houdend met de actualiteit/urgentie van het te bespreken thema en met indeling van de zogenaamde vaste, jaarlijks
terugkerende programmaonderdelen. Aan de hand van de ingebrachte suggesties wordt het uiteindelijke programma samengesteld.
Naast de inhoud is ook de vormgeving van een sessie van groot belang. Het doel is om een zo groot mogelijke aantrekkingskracht
op de doelgroepen te bewerkstelligen.
Sprekers informeel benaderen
Na de definitieve keuzes van de programmaonderdelen benaderen de commissieleden informeel de beoogde sprekers. Bij
beschikbaarheid sturen de commissieleden naam en e-mailadres van de benaderde spreker naar het congresbureau. Gegevens
dienen te worden aangeleverd op info@nefrologiedagen.nl Het congresbureau benadert de beoogde sprekers met de vraag of zij
akkoord gaan met de voorwaarden. Indien de sprekers akkoord gaan, ontvangen zij de formele uitnodiging om zich in te schrijven
als geinviteerd spreker.

Als reviewer van de abstracts
Abstracts reviewen
Het programma wordt jaarlijks aangevuld met abstracts. Abstracts zijn korte orale presentaties die bij gebleken geschiktheid worden
toegevoegd aan het programma. Abstracts kunnen worden ingediend aan de hand van de verschillende categorieën, Na het sluiten
van de indieningstermijn ontvangen de commissieleden een uitnodiging met het verzoek om de abstracts te reviewen en per abstract
een score toe te kennen. Dit is een geautomatiseerd proces waar u later verdere instructie over ontvangt.
Indelen abstracts: de abstractvergadering
Nadat de scores bekend zijn, worden de abstracts ingedeeld in het programma. Dit gebeurt in een fysieke vergadering die ca. zes
weken voor het congres plaatsvindt. Deze vergadering vindt plaats op een dinsdag en neemt de hele middag in beslag.

Als chair van programmasessies
5: Sessie voorzitten
De commissieleden zijn tijdens het congres, doorgaans samen met een collega commissielid - de chair van een sessie. Het geniet
de voorkeur dat de commissieleden chairs zijn bij sessies waarvan hij/zij de spreker informeel heeft benaderd. De chair draagt samen
met de zaaltechnicus en een eventuele zaalhost zorg voor een goed verloop van de sessie.

